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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: COMUNA PADES   CIF: 4898932  

Adresa: Strada Principala, Nr. 41   Tara: Romania

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL):    Tel:  +40 253471298/+40 253471101    Fax:  +40 0253471298    E-
mail:  primariapades@yahoo.com    Punct(e) de contact:  Viorel Nicolescu    In atentia: :  Viorel Nicolescu    Adresa pro�lului cumparatorului
(URL):   

ANUNT 

Denumire contract:
In�ifntare si dotare gradinita in satul Motru Sec, comuna Pades, judetul Gorj

Data limita depunere oferta:
23.04.2018 19:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Lucrari

Cod si denumire CPV:
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

Valoare estimata:
406.812,82  RON

Caiet de sarcini:
Caiet de sarcini.pdf

Descriere contract:
În�ințare și dotare grădiniță în satul Motru Sec, comuna Padeș, județul Gorj. Valoare estimată: 406.812,82 lei fără TVA, din care: Cap.1 Cheltuieli
pentru obținerea și amenajarea terenului: 11.338,79 lei, din care: 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițial
ă: 11.338,79 lei; Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 25.267,70 lei; Cap.4 Cheltuieli pentru investiția
de bază: 365.100,62 lei, din care: 4.1. Construcții și instalații: 332.090,49 lei; 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită m
ontaj: 18.783,07 lei; 4.5. Dotări: 14.227,06 lei; Cap.5 Alte cheltuieli: 5.105,71, din care: 5.1. Organizare de șantier: 5.105,71 lei, din care: 5.1.2. Che
ltuieli conexe organizării șantierului: 5.105,71 lei.

Conditii referitoare la contract:
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Se va incheia contract de lucrari. Neavizarea procedurii de către AFIR – CRFIR 4 SV Oltenia, va avea ca efect anularea procedurii și implicit a cont
ractului de lucrări.

Conditii de participare:
Toți operatorii economici interesați vor posta oferta �nanciară la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, în catalogul electronic, cu denumir
ea "În�ințare și dotare grădiniță în satul Motru Sec, comuna Padeș, județul Gorj” și vor noti�ca autoritatea contractanta despre postarea aceste
i oferte prin fax la nr. 0253471298 sau e-mail: primariapades@yahoo.com. Dupa veri�carea indeplinirii cerintelor din invitatia de participare si c
aietul de sarcini, ce sunt postate la adresa de internet http://www.primariapades.ro/in�intare-si-dotare-gradinita-in-satul-motru-sec.html, autor
itatea contractanta, va noti�ca prin intermediul SICAP operatorii economici participanti si va atribui oferta cu pretul cel mai sczut.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
1.Pentru solicitare informatii suplimentare, clari�cari etc., ne puteti contacta la tel. 0253471101, fax 0253471298, e-mail: primariapades@yaho
o.com; 2. Oferta se va intocmi in conformitate cu Proiectul Tehnic, ce se poate descarca de la adresa de internet: http://www.primariapades.ro/
in�intare-si-dotare-gradinita-in-satul-motru-sec.html. 3. Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au prețuri egale, departajarea se
va face în funcție de perioada de execuție a lucrărilor ofertată, ce nu poate depăși 6 luni. Dacă și perioadele de execuție sunt aceleași, se va soli
cita reofertarea în plic închis ce se va depune la sediul Primăriei comunei Padeș.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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